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Stargard Szczeciński, 2011.04.08
2s.6341,.t1 .3. 201 1. LG 2

Na podstawie art. 1.05 s 1 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z2OOO r. Nr 98, poz. LOTI ze zmianami)

orzekam

umarzam postępowanie w sprawie udzie|enia pozwo|enia wodnoprawnego na wykonie urzqdzenia
wodnego - kqpie|iska z|oka|izowanego na działkach o numerach geodezyjnych 232/Lo4 i 236 poto-
żonych w obrębie ewidencyjnym Zie|eniewo w gminie Koby|anka oraz na dziatce o numerze geode-
zyjnym tI/3 po|ozonej w obrębie ewidencyjnym Wierzch|qd w gminie Stargard Szczeciński'

UZASADNIEN!E

W dniu ].6 marca ZotL r' do Starostwa Powiatowego W Stargardzie Szczecińskim wpłynqł wnio-
sek Wójta Gminy Koby|anka, w sprawie udzielenie pozwo|enia wodnoprawnego na wykonie urzq-
dzenia wodnego - kqpie|iska z|oka|izowanego na działkach o numerach geodezyjnych232/Lo4if36
położonych w obrębie ewidencyjnym Zie|eniewo w gminie Koby|anka oraz na działce o numerze
geodezyjnym IL/3 położ.onej w obrębie ewidencyjnym Wierzchlqd w gminie Stargard Szczeciński.

Do wniosku dotqczono:
_ dwa egzemp|arze ,,operatu wodnoprawnego - kąpie|isko śród|qdowe w Zieleniewie nad Jeziorem

Miedwie,,, sporzqdzonego przez Pana Wojciecha Reperowicza,
- opis zamierzonej działaIności sporzqdzonej w języku nietechnicznym.

Dnia 21 marca 20LL r. Starosta Stargardzki zawiadomieniem znak 25.6341,.L1,.20L1.1G2 poin-
formował strony i zainteresowane instytucje o wszczęciu postępowania. Zgodnie z art. L27 ust. 6
Prawa wodnego, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do pub|icznej wia-
domości obwieszczeniem Starosty Stargardzkiego znak Zs.6341-.L1'.L.2otL.LG2 z dnia 21 marca
2017 r, przez wywieszenie na tab|icach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczeciń-
skim, Urzędu Gminy w Kobylance, ZZMiUW r/o w Szczecinie, ZZMi|Jw T/o w Stargardzie Szczeciń-
skim, Gminy Stargard Szczeciński, a także umieszczenie w/w informacji na stronie internetowej Sta-
rostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim'

W sprawie prowadzonego postępowania w dniu 1 kwietnia 20L1' r. wpłynęło stanowisko Dyrek-
tora RegionaInego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znakZo-5o2o-23-Io/1'1'/en, który poin-
formował, że na wodach Jeziora Miedwie ustanowiony został przez Dyrektora RZGW w Szczecinie
obwód rybacki nr |.L4.4jeziora Miedwie na rzece Płonia _nr 4, a jego użytkownikiem jest Firma Bu-
dow|ano-Hand|owo-Usługowa,,ModehpoImo,, Sp. z o.o.

W dniu 5 kwietnia fol7 r. do Starosty Stargardzkiego wptynęto pismo Wójta Gminy Koby|anka
znak GK.707L/35/Lo, w którym oświadczył, że kqpie|isko śród|qdowe w Zie|eniewie nad jeziorem
Miedwie powstato przed rokiem L974, za|ączajqc decyzję Nr 208/73 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Stargardzie Szczecińskim Wydział Gospodarki Komuna|nej, Przestrzennej i ochrony
Środowiska iKomunaIizacji z dnia 13 października 1973 r., zatwierdzajqcq pIan realizacyjny usytu-
owania ośrodka wypoczynkowego PoSTiW w ZieIeniewie pow. Stargard.

W świetle przepisu art. 133 ust. 1 obecnie już nieobowiqzujqcej ustawy z dnia 24 października
L974r' - Prawo wodne (Dz' U. Nr 38, poz,230 ze zmianami), który stanowił, że:,,nie jest wymagane
pozwo|enie wodnoprawne na istniejqce w dniu wejścia w życie ustawy urzqdzenia Wodne....,,, nie
zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na istniejqce urzqdzenia wodne wyko-
nane przed d niem wejścia w życie ustawy z dnia 24 października L97 4 r, Prawo wodne (Dz. U. Nr 38,
poz. 230 ze zmianami), tj. przed dniem 0l stycznia L975 r. Zgodnie z art. 9 ust. L pkt 19 l it. h) ustawy
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z dnia ].8 |ipca 2001 r. Prawo wodne (Dz' U. z 2005 r' Nr 239, poz.2079 ze zmianami) kqpie|isko jest
urzqdzeniem wodnym.

Mając powyższe na uwadze uznano postępowanle za bezprzedmiotowe, co skutkuje wydanlem
decyzji o jego umorzeniu w myś| art. 105 51 k. orzeczono w osnowte.

od niniejszej decyzji służy Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, za moim pośrednict dni od daty jej otrzymania.

z

Dylte;

otrzymujq:

ul. Szkof na 12,73-LOB Kobvlanka
2.Zachodniopomorski Zarzqd Me|ioracji i Urzqdzeń Wodnych w Szczecinie

A|. Papieża Jana Pawła || 42,70-4L5 Szczecin
3'Zachodniopomorski Zarzqd Me|ioracji i Urzqdzeń Wodnych T/o

ul. Bydgoska 67,73-Llo Stargard Szczeciński
4.Urzqd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

uf. Korsarzy 34,70-540 Szczecin
5. Urzqd Gminy

u|. Rynek Staromiejski 5,73-Ll0 Stargard Szczeciński
6. RegionaIny Zarzqd Gospodarki Wodnej

u|. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
7. Firma Budow|ano- Handlowo-Usługowa

,,Modehpolmo" Sp. z o.o.
ul. Rodakowskiego 1/5, 7!-345 Szczecin

8.Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w/m
9.ZSw/m

rasty


